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Lấy cơ sở và người lao động trực tiếp là hạt nhân trong phong trào
thi đua yêu nước

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến tặng Kỷ vật lưu niệm
cho các tập thể, cá nhân và gia đình.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí
Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948
- 11/6/2018), chiều 31/5, Tỉnh ủy - HĐND UBND - UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng đã tổ
chức buổi giao lưu gương điển hình tiên tiến
trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh
vực. Chương trình được truyền hình trực tiếp
trên sóng Đài PT-TH Lâm Đồng.
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến
- UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đức

Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Yên - UVBTV
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Văn
Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí
lãnh đạo các Ban Đảng; Anh hùng Lực lượng
vũ trang nhân dân; lãnh đạo các sở, ban, ngành
và 70 gương điển hình tiên tiến trong phong trào
thi đua yêu nước của tỉnh năm 2018.
Đọc diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm Ngày
XEM TIẾP TRANG 2
Chủ tịch Hồ Chí Minh...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương
lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo
dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng,
toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền
bỉ... Vì tương lai của con em ta, dân tộc ta,
mọi người, mọi ngành phải có quyết tâm
chăm sóc và giáo dục các cháu bé cho tốt.
(“NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC THIẾU
NIÊN, NHI ĐỒNG” BÁO NHÂN DÂN, SỐ 5526, NGÀY 1/6/1969)

ĐAM RÔNG: 10 năm, nghị quyết

Nỗ lực xây dựng môi trường
kinh doanh du lịch
lành mạnh, văn minh
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có
văn bản chỉ đạo Công an tỉnh, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
UBND thành phố Đà Lạt tiếp tục
chỉ đạo lực lượng chức năng ra
quân kiểm tra, giải quyết triệt để
và xử lý nghiêm các hiện tượng
“cò”, “bảo kê” trong kinh doanh
du lịch, dịch vụ, nhà hàng, khách
sạn, mua bán đặc sản… trên địa bàn
thành phố Đà Lạt và một số vùng
phụ cận, đặc biệt là các đối tượng
lợi dụng hình thức tiếp thị để tiếp
cận “dụ dỗ” du khách mua đặc sản,
tham quan vườn dâu… nhằm bảo
đảm an ninh trật tự, xây dựng hình
ảnh thành phố du lịch và con người
Đà Lạt “hiền hòa, thân thiện, mến
khách”, ứng xử văn hóa, văn minh;
tập trung ra quân trong mùa du lịch
cao điểm hè 2018.
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Học Bác để phục vụ
nhân dân tốt hơn

thấm sâu ở “vùng đất khó”

10 năm là chặng đường đủ dài để Nghị
quyết số 22 ngày 2/2/2008 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)
về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và
chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”
thấm đẫm trên “vùng đất khó” Đam
Rông. Các tổ chức đảng ngày càng lớn
mạnh, nhiều đảng viên được kết nạp
tại các thôn, buôn và nắm giữ những
vị trí quan trọng, phát huy tốt vai trò và
góp sức vào thực hiện các nhiệm vụ
chính trị ở địa phương.

TRANG 2

Những chiến công
thầm lặng của lực lượng
chống phản động, khủng bố
TRANG 5

NGUYÊN THI

KINH TẾ

ĐƯA KHỞI NGHIỆP
THÀNH “LÀN SÓNG” MẠNH MẼ

Thị trường bất động
sản Đà Lạt đang bị
thổi giá?!
Thị trường bất động sản tại Đà
Lạt “dậy sóng”, nhất là vào thời
điểm sau Tết Nguyên đán 2018
đến nay. Cùng với đó là các tin
đồn “rỉ tai” lan nhanh về các
trường hợp chỉ bỏ ra vài tỷ đồng
mua nhà, đất chưa đầy vài ngày
sau đã thu về lợi nhuận cả vài
trăm triệu đến hàng tỷ đồng.
Thị trường bất động sản Đà Lạt
“nóng” đến nỗi nay chỉ cần vào
google, gõ từ khóa “Thị trường
nhà đất Đà Lạt”, trong vòng
0,61 giây đã cho ra 1.900.000
kết quả liên quan...

TRANG 7

Kỳ 4: Thanh niên nông thôn
“gặp khó”
TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI

PHÒNG PC46:

Gắn việc thực hiện
6 điều Bác Hồ dạy
vào nhiệm vụ chuyên môn
TRANG 5

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Ban Lâm nghiệp xã góp phần
nâng cao hiệu quả quản lý
nhà nước về lâm nghiệp
Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh (bìa phải) nhận Cờ thi đua Vì an ninh Tổ quốc của Chính phủ năm 2017.

TRANG 4

TRANG 6

BÁO LÂM ĐỒNG PHÁT HÀNH THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ SÁU VÀ CUỐI TUẦN
www.baolamdong.vn - www.dalatonline.vn, ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 3811383.
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Lấy cơ sở và người lao động... 
... ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Phan Văn Đa nhấn mạnh: Với sự
quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính
quyền; phong trào thi đua yêu nước đã thực
sự lan tỏa mạnh mẽ, là động lực khích lệ các
tập thể vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định
chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
tỉnh. Trong đó, công tác thi đua, khen thưởng
đã tạo nên phong trào thi đua yêu nước sâu
rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội…
Kết quả công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh
những năm qua đã góp phần quan trọng trong
việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của
địa phương và phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo quốc phòng, an ninh; hệ thống chính trị
từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố,
vững mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện
rõ nét; nâng cao lòng tin của nhân dân vào cấp
ủy, chính quyền địa phương. Phó Chủ tịch
UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, cần
tiếp tục quan tâm đổi mới cả về nội dung và
hình thức để nâng cao chất lượng công tác thi
đua, khen thưởng. Trong đó, lấy cơ sở, người
lao động trực tiếp là hạt nhân trong phong trào
thi đua yêu nước.
Tại buổi giao lưu, 9 gương điển hình tiên
tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
như an ninh trật tự, lao động sản xuất, học
tập… đã chia sẻ về công việc cũng như suy
nghĩ của bản thân về tinh thần thi đua yêu

TIẾP TRANG 1

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các Anh hùng Lực lượng vũ trang.

nước. Đó là Trung tá Lương Đình Chức - Phó
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm
Đồng, một chiến sĩ luôn tâm niệm “lấy niềm
vui của mọi người làm niềm vui cho chính
mình”; và những chiến công của anh cùng
đồng đội trong việc phá được nhiều chuyên
án đặc biệt nghiêm trọng, đã góp phần bảo
vệ an ninh trật tự và bình yên cho nhân dân.
Đó là anh Phan Thanh Sang - thanh niên tiêu
biểu trong phát triển kinh tế, mạnh dạn khởi

nghiệp trên chính quê hương mình, đã có
những việc làm thiết thực hướng đến Trường
Sa, đồng thời lan tỏa tinh thần và truyền cảm
hứng cho các bạn trẻ khởi nghiệp. Hay như
chị Nguyễn Thị Thanh - Đội trưởng Đội duy
trì vệ sinh Công ty Quản lý công trình công
cộng thành phố Bảo Lộc đã đóng góp cho
sự phát triển của quê hương, đất nước bằng
những công việc thầm lặng của mình; hơn 20
năm gắn bó với công việc thu gom rác, chị

luôn tâm niệm “hoàn thành bất cứ nhiệm vụ
nào mà xã hội giao cho”. Em Dương Quốc
Hưng - học sinh Trường THPT Chuyên
Thăng Long, Đà Lạt là tấm gương nỗ lực
vươn lên trong học tập. Em là học sinh đã
đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
môn Tin học năm học 2017 - 2018, là đại
diện cho học sinh Lâm Đồng và Việt Nam
tham dự Cuộc thi Olympic Tin học quốc tế
và đoạt Huy chương Đồng…
9 cá nhân điển hình tiên tiến tham gia trong
buổi giao lưu là minh chứng sinh động cho
tinh thần hết mình vì tập thể, vì lợi ích của
cộng đồng cũng như tinh thần trách nhiệm,
tính sáng tạo, năng động trên từng công việc
đảm nhận và được giao. Dù làm việc ở những
lĩnh vực, công việc khác nhau nhưng ở họ
cùng có điểm chung là sự gương mẫu, nỗ lực
rèn luyện, không quản ngại khó khăn và đi đầu
trong lao động, sản xuất với mong ước cho
xã hội ngày một tốt đẹp hơn, đồng thời góp
sức mình để xây dựng quê hương ngày càng
phát triển. Qua đó, góp phần nhân rộng thêm
nhiều điển hình tiên tiến trên toàn tỉnh trong
thực hiện Lời kêu gọi của Bác Hồ: “Thi đua là
yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những
người thi đua là những người yêu nước nhất”.
Dịp này, 70 tập thể , cá nhân và những điển
hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu
nước của tỉnh năm 2018 đã được biểu dương
và tặng biểu trưng lưu niệm.
Ghi nhanh: T.HƯƠNG - V.BÁU

ĐAM RÔNG: 10 năm, nghị quyết thấm sâu ở “vùng đất khó”
Nhiệm vụ then chốt
Theo ông Khổng Hữu Kiên - Trưởng Ban
Tổ chức Huyện ủy Đam Rông: Ngay khi có
Nghị quyết số 22 ngày 2/2/2008 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng
viên”, Chương trình hành động của Tỉnh ủy;
Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông đã tiến
hành tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết
cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng
bộ huyện. Đồng thời, ban hành kể hoạch và
các nghị quyết chuyên đề để triển khai thực
hiện với tinh thần: Nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ là nhiệm vụ
then chốt.
Theo đó, trong 10 năm qua, nhiều giải
pháp quan trọng trong công tác lãnh đạo đã
được Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông
tiến hành đồng bộ như: Tập trung đẩy mạnh
công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phổ biến
và quán triệt các quan điểm, đường lối, nghị
quyết của Đảng, các chỉ thị, hướng dẫn của
cấp trên về công tác xây dựng TCCSĐ trong
sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt nguyên tắc tập
trung dân chủ; nêu cao tinh thần tự phê bình
và phê bình; duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương
trong sinh hoạt Đảng. Lấy chất lượng và hiệu
quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị để đánh giá
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ
và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên…
Ông Dơng Gur Ha Jak - Bí thư Đảng ủy xã
Đạ Long, nói: Trên cơ sở chỉ đạo của huyện,
Đảng ủy xã đã nắm chắc mục đích, yêu cầu
và các giải pháp chủ yếu để chủ động rà soát,
đánh giá thực trạng và xây dựng kế hoạch
triển khai phù hợp với địa phương. Từng bước
thực hiện theo cách dễ làm trước, khó làm sau;
tập trung vào những nơi có những mặt còn
yếu kém, trì trệ và thông qua các nghị quyết
chuyên đề để tập trung thực hiện. Đặc biệt chú
trọng công tác chăm lo kết nạp đảng viên ở
các thôn, buôn và những nơi còn ít đảng viên.
Ghi nhận tại Ban Tổ chức huyện Đam Rông,
từ 2008 đến nay, toàn Đảng bộ huyện đã kết
nạp được 1.069 đảng viên, bình quân mỗi năm

10 năm là chặng đường đủ dài để Nghị quyết số 22 ngày 2/2/2008 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” thấm đẫm trên
“vùng đất khó” Đam Rông. Các tổ chức đảng ngày càng lớn mạnh, nhiều đảng viên
được kết nạp tại các thôn, buôn và nắm giữ những vị trí quan trọng, phát huy tốt
vai trò và góp sức vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
kết nạp trên 100 đảng viên, góp phần giảm
17 chi bộ thôn, buôn và trường học sinh hoạt
ghép; xóa được 4 thôn trắng đảng viên còn tồn
tại trước khi thực hiện Nghị quyết.
Trong chỉ đạo xây dựng TCCSĐ trong
sạch, vững mạnh; Huyện ủy Đam Rông chú
trọng củng cố các chi, đảng bộ cơ sở và chi
bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở về tổ chức, đi đôi
với nâng cao chất lượng sinh hoạt. Cùng với
đó, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
được nhiều cấp ủy chú trọng từ công tác chuẩn
bị nội dung trước kỳ họp cấp ủy, sinh hoạt chi
bộ; sổ ghi biên bản; nắm tình hình cụ thể của
địa phương, đơn vị để ban hành các nghị quyết
(nhất là nghị quyết chuyên đề), gắn với phân
công, phân việc và kiểm tra, đôn đốc thực hiện.
Những vấn đề lớn ở cơ sở đã được cấp ủy các
TCCSĐ chủ động tổ chức lấy ý kiến trong toàn
hệ thống chính trị và nhân dân, tạo nên sự đồng
thuận cao trong thực hiện.
Qua việc thực hiện tự phê bình và phê bình
trong sinh hoạt Đảng, trong đánh giá cán bộ,
đảng viên và tổ chức đảng hằng năm thì tỷ
lệ TCCSĐ và đảng viên hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ ở các tổ chức đảng ngày càng được
chú trọng, đổi mới theo hướng gắn với kết quả
thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vì thế, thậm chí
có một số chi, đảng bộ giảm, nhưng tính thực
chất ngày càng được coi trọng, hạn chế đánh
giá hình thức và chạy theo thành tích. Theo kết
quả đánh giá, phân tích chất lượng TCCSĐ và
đảng viên từ 2008 đến nay thì tỷ lệ TCCSĐ
trong sạch, vững mạnh và tỷ lệ đảng viên hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ của năm sau so với
năm liền kề thì chất lượng TCCSĐ và chất
lượng đảng viên từng bước được nâng lên và
đúng thực chất hơn.

Yếu tố con người là quyết định
Theo ông Nguyễn Hoàng Mai - Bí thư Đảng
ủy xã Đạ Mrông: “Trong thực hiện tất cả các
nhiệm vụ, vấn đề con người luôn mang tính
chất quyết định; bởi vậy việc tăng cường sức
mạnh cho đội ngũ đảng viên để xây dựng
vững chắc nhịp cầu giữa Đảng, chính quyền
địa phương với bà con nhân dân là nhiệm vụ
thiết yếu hàng đầu, góp phần thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương”.
Xác định con người là yếu tố quyết định trong
thực hiện các nhiệm vụ nói chung và nội dung
Nghị quyết 22 nói riêng, công tác quản lý, giáo
dục đảng viên ở Đam Rông được quan tâm
thường xuyên. Nhiều đảng viên mới đã phát
huy được tính tiền phong gương mẫu, là hạt
nhân trong các phong trào quần chúng ở các cơ
quan, đơn vị, địa phương và đó cũng là nhân tố
tích cực, là nguồn bố trí nhân sự cho các đơn
vị trong hệ thống chính trị ở cơ sở.
Cùng với đó, sau 10 năm thực hiện Nghị
quyết, đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên
được quan tâm bồi dưỡng, đào tạo và củng cố
thường xuyên. Toàn huyện đã có trên 100 cán
bộ được đào tạo về chuyên môn, trên 300 cán
bộ được đào tạo lý luận chính trị, trên 90% bí
thư chi bộ, cấp ủy viên được bồi dưỡng nghiệp
vụ công tác Đảng. Hiện nay, số cán bộ, công
chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung
cấp trở lên là 171/188 (tỷ lệ 90,9%), trong đó,
cao đẳng, đại học chiếm 91 (tỷ lệ 48,4%); có
trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên là
127 (tỷ lệ 67,6%).
Thời gian qua, huyện đã tiếp nhận 30 sinh
viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy
về làm trí thức trẻ tình nguyện ở các xã theo
Đề án 30a của Chính phủ về xóa đói, giảm

nghèo nhanh và bền vững. Hầu hết số trí thức
trẻ này sau khi về cơ sở đã phát huy tốt, nhiều
em được kết nạp vào Đảng và xét bổ nhiệm
vào ngạch công chức theo quy định, một số
được bầu vào cấp ủy và trở thành cán bộ chủ
chốt. Công tác điều động, đề bạt bổ nhiệm cán
bộ được thực hiện mạnh mẽ, từ năm 2008 đến
nay đã điều động, luân chuyển 85 lượt cán
bộ (trong đó, từ xã này sang xã khác là 12;
từ huyện xuống xã và xã lên huyện là 32; từ
phòng, ban này sang phòng, ban khác trong
huyện là 41). Ban Thường vụ Huyện ủy đã
mạnh dạn xem xét, cất nhắc một số cán bộ
trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số
để đáp ứng yêu cầu bố trí cán bộ chủ chốt ở
địa phương; đồng thời kết hợp việc giáo dục,
rèn luyện cán bộ.
Đến nay, bộ máy cán bộ từ huyện đến cơ
sở đã dần đi vào ổn định, nhiều vị trí đã phát
huy được vai trò trong công tác quản lý địa
phương, đơn vị mình, góp phần quan trọng
vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
Để siết chặt và nâng cao hiệu quả hoạt động
của bộ máy, công tác kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật của Đảng bộ huyện Đam Rông
cũng được tiến hành chặt chẽ. Trong 10 năm
qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã
chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các
chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát.
Cũng trong chừng ấy năm, 140 đảng viên vi
phạm đã bị xử lý kỷ luật nhằm giữ nghiêm
kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần nâng
cao chất lượng TCCSĐ và chất lượng cán bộ,
đảng viên.
10 năm là một chặng đường dài đủ để năng
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất
lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều khởi
sắc ở huyện nghèo Đam Rông. Nhưng cùng
với đó vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra đòi hỏi Đam
Rông cần có nhiều nỗ lực giải quyết để tinh
thần Nghị quyết 22 thực sự thấm sâu vào cuộc
sống; để năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng
viên thật sự chuyển biến; để thúc đẩy huyện
nghèo “chuyển mình” mạnh mẽ bên dòng
Krông Nô.
NGỌC NGÀ
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Đưa khởi nghiệp thành “làn sóng” mạnh mẽ
Kỳ 4:
KN và lập nghiệp
Với đặc thù nền kinh tế chủ yếu
dựa vào nông nghiệp, thanh niên
vùng nông thôn ở Lâm Đồng có
nhiều điều kiện thuận lợi để KN
như nắm rõ sản phẩm lợi thế của địa
phương mình để đi sâu theo hướng
chế biến, diện tích đất nông nghiệp
lớn, tập trung, có thể dễ dàng trở
thành vùng sản xuất với quy mô lớn.
Đồng thời có thể tận dụng nguồn
lao động với giá thuê nhân công tại
địa phương rẻ, dồi dào, có sự hỗ trợ
về nhân công và kinh nghiệm của
gia đình,...
Thanh niên nông thôn cũng là
một trong ba đối tượng mà T.Ư
Ðoàn tiếp cận hỗ trợ trọng tâm
trong Chương trình Thanh niên
KN giai đoạn 2016-2021, bởi với
một đất nước mà nông nghiệp
đóng vai trò chủ lực như Việt Nam,
thanh niên nông thôn KN thành
công chắc chắn sẽ thúc đẩy nông
nghiệp phát triển, góp phần thay
đổi diện mạo các địa phương. T.Ư
Ðoàn hướng tới mục tiêu đưa nông
nghiệp công nghệ cao, ứng dụng
khoa học kỹ thuật áp dụng nhiều
trong hoạt động KN của thanh niên
nông thôn.
Tuy nhiên, ông Trương Văn Đức
- Tổ phó Tổ hỗ trợ KN tỉnh, nhận
định rằng: Hiện nay, phần lớn KN
chỉ mới phát triển ở thành phố và
trong sinh viên, ở khu vực nông thôn
còn rất hạn chế.
Điều này cũng được nhận thấy
trong lớp tập huấn KN cho các bạn
đoàn viên, thanh niên và các doanh
nghiệp mới thành lập dưới 5 năm
trên địa bàn 3 huyện Cát Tiên, Đạ
Tẻh, Đạ Huoai được Tổ hỗ trợ KN
tỉnh phối hợp với UBND huyện
Cát Tiên tổ chức vào cuối tháng 4
vừa qua. Khi được yêu cầu đặt câu
hỏi cho chuyên gia để được giải
đáp những thắc mắc liên quan đến
KN, không nhiều cánh tay giơ lên,
và rất ít những câu hỏi đúng trọng
tâm được đặt ra.
Theo ông Trương Văn Đức, hơn
50% thanh niên nông thôn vẫn
nhầm lẫn giữa KN và lập nghiệp:
“Ở các huyện vùng sâu, vùng xa,
người dân vốn chỉ quanh quẩn với
nương rẫy; một bộ phận không nhỏ
có trình độ, kiến thức chưa cao nên
không thể yêu cầu thanh niên dấn
thân vào những điều thật mới mẻ.
Nhiều người muốn thay đổi, muốn
vươn lên thoát nông làm giàu nhưng
năng lực nội tại không có thì rất khó
thực hiện. Do vậy, không thể đòi hỏi
ai cũng phải biết KN, bởi điều kiện
tiên quyết của KN là tính đổi mới
và sáng tạo. Nhiều thanh niên học
xong, rời thành phố, trở về quê nhà
để trồng những loại cây, nuôi những
vật nuôi mà mọi người xung quanh
đã làm, thì dù có thành công hay
có quy mô lớn hơn cũng chỉ là lập
nghiệp chứ không phải KN”.
Thừa nhận phong trào KN chưa
thật sự có bước chuyển biến tại
địa phương mình, chị Nguyễn Thị
Nhung - Phó Bí thư Huyện Đoàn
Đam Rông, cho biết: “Hiện tại,
phong trào làm kinh tế của đoàn

Thanh niên nông thôn “gặp khó”

Nếu như khởi nghiệp (KN) ở TP Đà Lạt và các huyện lân cận đã gặp nhiều thử thách, thì các bạn trẻ ở
các huyện vùng sâu, vùng xa càng khó khăn hơn gấp nhiều lần trên con đường KN. Nhiều bạn trẻ ở
vùng nông thôn dù có điều kiện nhưng vẫn chưa thể KN, mà vẫn chỉ đang theo hình thức lập nghiệp
truyền thống.

Các buổi tập huấn kỹ năng KN được tổ chức nhằm bổ sung kiến thức về KN cho thanh niên nông thôn. Ảnh: V.Q

Tổ hợp tác
chăn nuôi bò là
một trong những
mô hình
lập nghiệp
được Huyện Đoàn
Lâm Hà triển khai
từ nhiều năm nay.
Ảnh: V.Q

viên, thanh niên tại Đam Rông chỉ
dừng lại ở mức độ lập nghiệp chứ
chưa phải là KN. Nguyên nhân là
thiếu ý tưởng về KN và thiếu vốn.
Bên cạnh đó, điều kiện về kinh tế,
xã hội và môi trường không thuận
lợi cũng là bước cản cho quá trình
KN trong thanh niên vùng sâu,
vùng xa nói chung. Thanh niên hầu
như chưa thể tiếp cận trực tiếp với
doanh nghiệp, vì vậy nên việc tiêu
thụ các sản phẩm nông nghiệp làm
ra hầu như vẫn phụ thuộc vào thị
trường, trong khi nguồn vốn tích
lũy cá nhân lại không nhiều. Bên
cạnh đó, mặc dù công tác tuyên
truyền đã được tiến hành thường
xuyên nhưng rõ ràng chưa nhiều
người nhận thức được ý nghĩa, vai
trò và nội dung của KN”.

Đẩy mạnh hoạt động
tuyên truyền
Theo đúng lộ trình của chương
trình “Hỗ trợ thanh niên KN” giai

KN (start-up) đòi hỏi phải đổi mới, sáng tạo. Đặc tính cơ bản của KN là
tính đột phá nhằm tạo ra một điều gì đấy chưa hề có trên thị trường
hoặc tạo ra một giá trị tốt hơn so với những thứ đang có sẵn, chẳng
hạn như có thể tạo ra một phân khúc mới trong sản xuất, một mô
hình kinh doanh mới, hoặc một loại công nghệ độc đáo mới. Để giải
quyết các vấn đề mới, chưa có giải pháp, thì có lẽ ứng dụng công
nghệ là hướng đi đa số các startup phải lựa chọn.
Trong khi đó, lập nghiệp được hiểu là gây dựng cơ nghiệp tương tự
những doanh nghiệp, hộ gia đình khác đã và đang làm cùng mô hình
kinh doanh giống bạn.

đoạn 2016 - 2021 thì nhiệm vụ của
2 năm 2016, 2017 là tuyên truyền
và năm 2018 là tập huấn, đào tạo
chuyên sâu.
Tuy nhiên, theo anh Hồ Ngọc
Phong Hải - Phó Bí thư Tỉnh
Đoàn: “Hiện tại, để phong trào
KN có thể phát triển mạnh tại
nông thôn thì công việc cần làm
vẫn là đẩy mạnh công tác tuyên
truyền hơn nữa. Vì thực tế, trừ

một số ít bạn trẻ chủ động KN,
còn lại đa số thanh niên nông
thôn vẫn chưa biết được hết
thông tin về KN, những chính
sách hỗ trợ của tỉnh vẫn chưa đến
được rộng rãi đoàn viên, thanh
niên trên khắp các huyện, xã.
Điều quan trọng nữa là phải tăng
cường tuyên truyền về các gương
KN thành công để “truyền lửa”,
truyền đam mê và tạo động lực

cho các bạn ở vùng sâu, vùng xa”.
Bùi Thị Nga (sinh năm 1989) ở
Thôn 5, xã Đức Phổ, huyện Cát
Tiên - cô gái KN bằng nghề đan
giỏ nhựa với số lượng thợ hơn 200
người, mang lại thu nhập trên 600
triệu đồng mỗi vụ sau 3 năm, cũng
thừa nhận rằng: Những hiểu biết
về KN của cô vẫn còn rất yếu và
thiếu, bởi không dễ dàng để tiếp
cận một lớp huấn luyện hay đào
tạo kỹ năng KN. Đó cũng là tình
trạng chung mà những người xung
quanh cô đang gặp phải.
Một khó khăn nữa của thanh
niên nông thôn, nhất là trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số
là ngại hành động, ngại thay đổi
về tập quán sản xuất. Cho nên,
việc áp dụng kiến thức của mình
để thay đổi phương thức sản xuất
tại địa phương là một quá trình
lâu dài, không chỉ cần ngày một
ngày hai.
Nói như vậy không có nghĩa
là không thể trông đợi vào việc
KN của thanh niên nông thôn.
Bởi những giải thưởng Lương
Định Của do Trung ương Đoàn
TNCSHCM trao tặng những năm
gần đây chính là minh chứng rõ
nhất cho sự cố gắng, nỗ lực vươn
lên của họ.
Đó có thể là câu chuyện về chàng
thanh niên người Dao - Triệu
Văn Lưu ở thôn Păng Bah, xã Đạ
K’Nàng, huyện Đam Rông vươn
lên làm giàu từ hai bàn tay trắng,
nhận giải thưởng Lương Định Của
năm 2016; hay câu chuyện của
chàng thanh niên trẻ Lê Phan Uy
Phúc (33 tuổi, xã Lộc Thành, huyện
Bảo Lâm), từ bỏ Trường Ðại học
Kiến trúc TP Hồ Chí Minh về quê
nuôi heo, nuôi gà theo phương pháp
mới, mang lại thu nhập khoảng hơn
900 triệu đồng/năm, tạo công ăn
việc làm ổn định cho khoảng 15 lao
động với mức lương khoảng 4,5 tới
5 triệu đồng/tháng, được nhận giải
thưởng Lương Định Của lần thứ
XII năm 2017.
Tháng 3 vừa qua, Trung ương
Đoàn cũng đã phối hợp với Hội
Nông dân Việt Nam tổ chức phát
động Cuộc thi “Ý tưởng KN sáng
tạo thanh niên nông thôn lần thứ
nhất”. Vòng chung kết và trao
giải thưởng sẽ diễn ra vào tháng
9 tới, hướng tới các đoàn viên,
thanh niên có ý tưởng đề án, sản
xuất, kinh doanh về các lĩnh vực
trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm
nghiệp, diêm nghiệp, công nghệ
bảo quản, chế biến, làng nghề,
thiết bị nông nghiệp và dịch vụ
nông nghiệp.
Chưa dám mong đợi vào những
chuyển biến đột phá mạnh mẽ,
nhưng việc thanh niên tại các
huyện vùng xa đã bắt đầu ứng
dụng khoa học kỹ thuật mới, hay
việc xuất hiện các mô hình mới,...
là những dấu hiệu tích cực cho
thấy sự mạnh dạn, bước đầu thay
đổi, chuẩn bị cho những ý tưởng
mới trong thời gian tới.
CÒN NỮA
VIỆT QUỲNH
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điều Bác Hồ dạy là kim chỉ
nam cho mọi hoạt động công
tác, chiến đấu, xây dựng lực
lượng, là chuẩn mực đạo
đức, động lực tinh thần, cội nguồn
sức mạnh để làm nên những chiến
thắng của lực lượng Công an Nhân
dân (CAND) nói chung và Công an
Lâm Đồng nói riêng. Để làm được
điều đó, thời gian qua, Đảng ủy, Ban
Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng
đã tập trung chỉ đạo đến toàn thể
cán bộ, chiến sĩ triển khai thực hiện
nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị
05/CT-BCA-X11, ngày 19/8/2013
của Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy
mạnh phong trào Công an Nhân
dân học tập, thực hiện 6 điều Bác
Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018” và
Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 19/5/2016
của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” gắn
với Nghị quyết TW4 (khóa XII) về
“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ”.
Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Ủy
viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng
cho biết: “Thời gian qua, việc thực
hiện phong trào thi đua Vì An ninh
Tổ quốc luôn gắn chặt và thực hiện
nghiêm túc với 6 điều Bác Hồ dạy
CAND, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
cho đến Cuộc vận động Xây dựng
phong cách người CAND bản lĩnh,
nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
Qua đó, Công an tỉnh đã ban hành
Chuẩn mực đạo đức gồm 6 tiêu chí,
kết tinh thành khẩu hiệu “Sáu mươi
bốn chữ” dễ thuộc, dễ nhớ, được
phân tích theo bốn nhóm nội dung:
Đối với công tác xây dựng đơn vị;
Đối với công tác tiếp dân; Đối với
khách đến tham quan, công tác; Đối
với việc tiếp thu ý kiến của các cơ
quan, tổ chức và nhân dân để thực
hiện trong toàn lực lượng”.

Trong thư Bác Hồ gửi đồng chí Hoàng Mai - Giám đốc Công an Khu XII vào ngày 11/3/1948 đã chỉ rõ
những phẩm chất đạo đức và tư cách người Công an cách mạng phải có, đó là: Đối với tự mình, phải
cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung
thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải
cương quyết, khôn khéo. Thấm nhuần lời dạy của Người, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng luôn ra sức
phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh (giữa) nhận Cờ thi đua Vì an ninh Tổ quốc của Chính phủ năm 2017.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực
hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND,
đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh, hằng năm Công an tỉnh
đã hướng dẫn công an các đơn vị,
địa phương tổ chức cho từng đảng
viên, cán bộ, chiến sĩ đăng ký phấn
đấu rèn luyện, ban hành nội dung
chuẩn mực học tập và làm theo để
các tập thể, cá nhân thực hiện. Tổ
chức cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ
xây dựng chương trình và kế hoạch
hành động, viết cam kết thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
XII), đăng ký học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh hằng năm.
Song song với phát động thực
hiện, lực lượng công an các cấp đã
tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ nghiên
cứu, học tập các quy định về điều
lệnh CAND, nội dung, ý nghĩa
6 điều Bác Hồ dạy, 5 lời thề, 10

Trung tá Phạm Đình Chiến

Phó Đội trưởng Đội Tham mưu, Tổng hợp,
Phòng PC45, Công an tỉnh

Đặc thù của công việc tham mưu, tổng hợp ở đơn vị
Cảnh sát hình sự, yêu cầu phải có những sản phẩm tham
mưu trí tuệ và chất lượng cao, phục vụ công tác lãnh đạo,
chỉ huy. Công tác tham mưu phải nắm bắt thông tin, phân
tích tổng hợp, dự báo tình hình và dự báo chính xác, kịp
thời để tham mưu đúng, tham mưu trúng vấn đề. Bởi thế,
trong nhiều tình huống, cán bộ làm công tác tham mưu
phải trực tiếp có mặt tại “điểm nóng” nắm bắt tình hình
thực tế để có báo cáo đúng, tham mưu trúng giúp cấp trên
chỉ đạo giải quyết hiệu quả những phát sinh về ANTT
ngay từ cơ sở. Với nhiệm vụ quan trọng được giao như
vậy, trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn chủ động
nắm, phân tích, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu cho
lãnh đạo, chỉ huy nhiều chủ trương, giải pháp, chỉ đạo về
công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời, không ngừng nghiên
cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng biên tập các văn bản
trình lãnh đạo theo quy định. Từ đó, tập trung trí tuệ, phát
huy sức mạnh tập thể, chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

điều kỷ luật của lực lượng CAND,
nghiêm chỉnh chấp hành những điều
đảng viên không được làm, thực
hiện đúng phong cách của người
CAND, quy tắc ứng xử của CAND.
Thường xuyên tổ chức các đợt sinh
hoạt chính trị, giáo dục truyền thống
cách mạng qua các đợt tham quan
tại các di tích lịch sử, tổ chức hoạt
động về nguồn cho đoàn viên thanh
niên, hội viên Hội Phụ nữ Công an
tỉnh... Qua đó, từng bước nâng cao
tinh thần trách nhiệm, xây dựng tư
thế, tác phong vì nhân dân phục vụ.
Bên cạnh đó, để thực hiện nghiêm
chỉnh Chỉ thị 05 của Bộ Công an và
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Công
an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động
tăng cường công tác tuyên truyền
kết quả thực hiện trên các phương
tiện thông tin đại chúng, nhằm động
viên, khen ngợi và nhân rộng các
tập thể, cá nhân có những cách làm
hay, mô hình hiệu quả trong việc tổ

chức thực hiện Chỉ thị, các phong
trào, các cuộc vận động của Đảng
và ngành phát động. Trong 5 năm
qua (2013 - 2018), thực hiện phong
trào học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh đến việc đẩy
mạnh học tập tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện
6 điều Bác Hồ dạy CAND, Công
an tỉnh đã phát động 11 đợt thi đua
cao điểm tấn công trấn áp tội phạm,
18 đợt thi đua ngắn ngày nhân
dịp lễ, tết, dịp diễn ra các sự kiện
chính trị trọng đại của dân tộc, kỷ
niệm truyền thống trong lực lượng
CAND. Công an các địa phương
trong tỉnh cũng đã hưởng ứng tích
cực các đợt thi đua bằng việc đề ra
các nhiệm vụ cụ thể để cán bộ, chiến
sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trên tinh thần đó, tình hình trật tự
an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng cơ bản ổn định, so với cùng kỳ
giai đoạn 2013 - 2018, tội phạm về

Thiếu tá Đặng Thị Ngọc Bích

trật tự xã hội giảm 18,15%, trọng án
giảm 45,17%, đã điều tra khám phá
đạt 84,09%, trọng án khám phá đạt
98,24%, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin
báo về tội phạm và kiến nghị khởi
tố đạt 91,72%, số vụ phạm tội về ma
túy, các loại tội phạm và vi phạm
pháp luật về kinh tế, môi trường
phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều hơn,
trật tự an toàn giao thông được đảm
bảo, tai nạn giao thông giảm trên cả
3 tiêu chí (số vụ giảm 41,69%, số
người chết giảm 18,72%, số người
bị thương giảm 33,33%).
Sau 5 năm thực hiện 6 điều Bác Hồ
dạy CAND, tuyệt đại bộ phận cán
bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh
Lâm Đồng đã có nhận thức về những
nội dung cơ bản và giá trị to lớn của
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; nội dung, ý nghĩa 6 điều
Bác Hồ dạy. Từ đó, xây dựng ý thức
tự giác tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn
bản lĩnh chính trị vững vàng, trau dồi
phẩm chất đạo đức của người chiến
sĩ CAND, có trách nhiệm, tận tụy với
mọi công việc, khắc phục khó khăn,
hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và
nhân dân giao phó.
Với những kết quả nổi bật đã đạt
được, trong 5 năm qua, Công an tỉnh
Lâm Đồng có hàng trăm lượt tập
thể, cá nhân được Nhà nước, Chính
phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và các
cấp khen thưởng. Trong phong trào
thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm
2013, 2014 Công an tỉnh được Bộ
Công an tặng Cờ thi đua, 3 năm liên
tục từ 2015 đến 2017 được Chính
phủ tặng Cờ thi đua.
70 năm qua, 6 điều Bác Hồ dạy
luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt
động, giúp lực lượng Công an Lâm
Đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn
trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây
dựng lực lượng CAND cách mạng,
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện
đại, xứng đáng với niềm tin mà Đảng
bộ, chính quyền và nhân dân các dân
tộc trong tỉnh giao phó.
ĐỨC TÚ

Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp,
Công an huyện Đức Trọng

Đại úy Phan Văn Phú

Sáu điều Bác Hồ dạy CAND luôn là kim chỉ nam giúp
lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh
quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Đó cũng là thước
đo, chuẩn mực mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng
CAND. 6 điều Bác Hồ dạy CAND như cẩm nang để bản
thân tôi căn cứ vào đó nêu cao dũng khí, thường xuyên
tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện cho bằng được các
yêu cầu về tư cách, phẩm chất, xây dựng cho bằng được
các mối quan hệ với đồng sự, với cấp trên, với nhân dân,
với đối tượng, đối tác và kẻ địch như lời Bác dạy. Lâu
dần đó trở thành việc làm thường xuyên, thành tiềm thức
trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công
tác chiến đấu hàng ngày của mình, luôn giữ cho mình
trong sạch, vững vàng, không sa ngã trước sự mua chuộc,
lôi kéo... Và để làm tốt hơn nữa công việc của mình, tôi
thường xuyên học tập, nghiên cứu, tìm hiểu các kiến thức
nghiệp vụ của các lực lượng khác; bám sát chỉ đạo của
lãnh đạo đơn vị để ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất
lượng tham mưu.

Việc học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy
CAND là việc làm quan trọng, cấp thiết trong mỗi đoàn
viên, thanh niên Công an tỉnh. Bởi thế, Ban Thường vụ Đoàn
Thanh niên Công an tỉnh đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy,
lãnh đạo Công an tỉnh trong việc tuyên truyền giáo dục chính
trị tư tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống cho ĐVTN theo 6
điều Bác Hồ dạy CAND với nhiều hình thức đa dạng, phong
phú như: Triển khai các đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến
bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”,
“Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”, “Theo bước chân
những người anh hùng” nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn…
6 điều Bác Hồ dạy là hành trang để thanh niên CAND tiếp
tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, không ngừng
rèn luyện, học tập để thực sự là đội ngũ tiên phong, xung
kích trong các phong trào thi đua, xây dựng phong cách
người chiến sỹ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên
thân, vì nhân dân phục vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm
vụ được giao, xây dựng lực lượng Công an cách mạng,
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
NGỌC NGÀ

Bí thư Đoàn Công an tỉnh Lâm Đồng
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PHÒNG PC46:

Gắn việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy vào nhiệm vụ chuyên môn

P

hòng PC46 Công an tỉnh
Lâm Đồng thông tin: Để thực
hiện có hiệu quả Chỉ thị 05/
CT-BCA của Bộ Công an giai đoạn
2013-2018, Chỉ thị 03 của Bộ Chính
trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học
tập, làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”, từ cuối năm 2013,
Phòng PC46 đã xây dựng kế hoạch
tổ chức học tập, quán triệt nội dung
các chỉ thị tới toàn bộ cán bộ, chiến
sỹ (CBCS) để thực hiện phù hợp
với nhiệm vụ công tác chuyên môn
của đơn vị.
Theo đó, trong công tác chuyên
môn, Phòng PC46 đã đề ra quy định
CBCS khi thực hiện nhiệm vụ, công
tác chuyên môn đạt thành tích thi
đua, như: cờ đỏ (Giám đốc Công
an tỉnh khen thưởng đột xuất, hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ), cờ xanh
(hoàn thành tốt nhiệm vụ) và cờ vàng
(hoàn thành nhiệm vụ), Phòng sẽ căn
cứ vào đó để có quy chế nêu gương
tới toàn thể hội viên, đoàn viên,

Để đưa Chỉ thị số 05/CT-BCA của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực
hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018 vào thực tiễn cuộc sống, thời gian qua, Phòng Cảnh sát
kinh tế (PC46) Công an tỉnh Lâm Đồng đã vận dụng sáng tạo, lồng ghép hợp lý nội dung Chỉ thị vào
trong công tác chuyên môn và đạt được nhiều chiến công đáng ghi nhận.
CBCS trong toàn đơn vị. Và qua gần
5 năm thực hiện các Chỉ thị của Bộ
Công an, Bộ Chính trị, 100% CBCS
đơn vị chấp hành đúng chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước cũng như chỉ thị
của ngành, nội quy quy chế Công an
tỉnh Lâm Đồng ban hành.
Thượng tá Lê Thái - Phó trưởng
Phòng PC46 Công an tỉnh Lâm
Đồng cho hay, để anh em trong đơn
vị giữ vững được phẩm chất đạo
đức, tư tưởng chính trị trong công
tác chuyên môn thì yêu cầu đặt ra
thường xuyên là Đảng ủy, lãnh đạo
Phòng PC46 phải phân công hợp
lý từng đồng chí lãnh đạo làm tốt
công tác kiểm tra, đôn đốc. Đồng
thời, phân công CBCS của từng

“Các vụ án kinh tế thường kéo dài, tính chất phức tạp, đối
tượng hoạt động tinh vi nên có nhiều lúc CBCS không tránh
khỏi tình huống bị người vi phạm “ru ngủ” bằng cám dỗ
vật chất. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tâm niệm trong hoàn
cảnh khó khăn tới đâu cũng phải giữ cho mình một “bàn tay
sạch”, giữ được bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt
nhiệm vụ cấp trên giao phó”

Thượng tá Lê Thái - Phó Trưởng Phòng PC46

Các chiến sỹ Phòng PC46 khám phá một cơ sở làm giả
nhãn mác sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, phân vi sinh. Ảnh: C.T

đội nghiệp vụ tích cực xuống địa
bàn nắm tình hình, phát hiện các đối
tượng vi phạm pháp luật, từ đó xây
dựng kế hoạch triệt phá, đấu tranh.
Cụ thể như khi xuống cơ sở, thực
hiện những chuyên án phức tạp về
kinh tế, các CBCS trong đơn vị
nhận nhiệm vụ phải tiếp xúc với
người dân, cơ sở tại địa bàn nên từng
cử chỉ “lời ăn, tiếng nói” đều phải
đúng chuẩn mực của người chiến

sỹ CAND. Qua học tập, đẩy mạnh
phong trào “CAND học tập, thực
hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, CBCS
Phòng PC46 đã vận dụng, áp dụng
việc học tập theo lời Bác vào thực
tiễn công tác rất tốt, nhiều năm qua
chưa có người dân nào phản ánh về
cách ứng xử, tiếp xúc thiếu chuẩn
mực của các chiến sỹ trong khi thi
hành nhiệm vụ.
Từ sự chỉ đạo nhất quán của lãnh

đạo Công an tỉnh, Phòng PC46 đã tập
trung xác lập, đấu tranh 8 chuyên án
trinh sát, phá 5 chuyên án lớn, khởi
tố 18 vụ, 40 bị can và thu về cho
Nhà nước số tiền hàng chục tỷ đồng
từ cuối năm 2013 tới đầu năm 2018.
Riêng năm 2017, Phòng đã điều tra 2
vụ, khởi tố 10 bị can, thu về cho Nhà
nước số tiền hơn 17 tỷ đồng.
Với thành tích trên, từ năm 2013
tới 2018, Đảng bộ cơ sở Phòng PC46
đều đạt danh hiệu “Trong sạch, vững
mạnh”, vinh dự nhận 31 bằng khen
của Bộ Công an và UBND tỉnh Lâm
Đồng cho tập thể, cá nhân có thành
tích xuất sắc, nổi bật. Trong đó, có 3
giấy khen liên quan tới học tập và làm
theo “6 điều Bác Hồ dạy”.
Thượng tá Lê Thái cho biết thêm,
ngoài thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số
05 của Bộ Công an giai đoạn 20132018, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị,...
được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công
an tỉnh, Phòng PC46 cũng thường
xuyên xây dựng kế hoạch và thực
hiện có hiệu quả phong trào thi đua
“Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào
“CAND chấp hành nghiêm điều
lệnh - Xây dựng nếp sống văn hóa,
vì nhân dân phục vụ”. Tổ chức các
đợt thi đua ngắn ngày, thi đua đặc
biệt gắn với các phong trào, cuộc vận
động khác đảm bảo nội dung sát với
thực hiện nhiệm vụ chính trị và điều
kiện công tác của đơn vị,...
C.THÀNH

Những chiến công thầm lặng của lực lượng chống phản động, khủng bố
Là đơn vị trinh sát nghiệp vụ,
tính chất công việc phức tạp,
thường xuyên hoạt động tại
các địa bàn vùng sâu, vùng
xa..., những cán bộ, chiến sĩ
của Phòng Chống phản động
và chống khủng bố (PA88) được
ví như những chiến sĩ thầm
lặng trên mặt trận đấu tranh
với kẻ địch có nhiều mưu mô,
thủ đoạn đang “điên cuồng”
tìm cách chống phá Đảng, Nhà
nước ta.

Đ

ại tá Trần Vĩnh Phú - Trưởng
Phòng PA88 Công an tỉnh
Lâm Đồng cho biết: Phòng
PA88 có chức năng, nhiệm vụ chính
là tham mưu cho Đảng ủy, Ban
Giám đốc Công an tỉnh trong công
tác tổ chức chỉ đạo thực hiện đấu
tranh trên các lĩnh vực đối với các
đối tượng chống đối chính trị, đối
tượng phản động, các hoạt động lợi
dụng trong vùng DTTS, lợi dụng tôn
giáo vào hoạt động liên quan đến
vấn đề an ninh xã hội, tranh chấp
khiếu kiện đất đai...
Đứng trước hàng loạt những nội
dung công việc rất trọng điểm liên
quan đến lĩnh vực an ninh trong các
thời kỳ, đặc biệt trên lĩnh vực tôn
giáo, dân tộc, tập thể cán bộ, chiến
sĩ PA88 đã chủ động xây dựng kế
hoạch, triển khai nhiệm vụ. Kịp thời

Cán bộ, chiến sĩ Phòng PA88 làm nhiệm vụ tại cơ sở. Ảnh: N.Thu

phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có
hiệu quả âm mưu, hoạt động của
các thế lực thù địch, không để hình
thành các tổ chức chính trị đối lập,
không để xảy ra biểu tình, bạo loạn,
góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn
các sự kiện chính trị quan trọng, giữ
vững ổn định an ninh chính trị - trật
tự an toàn xã hội, đảm bảo mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương.
Công việc mà Phòng PA88 giải
quyết đều có liên quan đến yếu tố
xã hội, yếu tố quần chúng, một bộ
phận chức sắc, người uy tín... nên
đòi hỏi các cán bộ, chiến sĩ ngoài
yếu tố vượt khó, vượt khổ thì cần
phải có bản lĩnh chính trị, có kiến
thức nghiệp vụ chuyên sâu; đồng
thời phải tranh thủ vận động cá biệt,
nắm chắc về phong tục, tập quán của

từng dân tộc thiểu số, từng vùng,
miền, những kiến thức liên quan
đến tôn giáo. Do vừa phải tôn trọng,
bảo vệ các hoạt động tôn giáo chính
đáng, vừa phải đấu tranh vạch mặt
các đối tượng phản động, lợi dụng
tôn giáo để hoạt động trái phép, nên
các cán bộ, chiến sĩ PA88 luôn có
phương pháp làm việc khoa học,
khéo léo trong tuyên truyền, vận
động, thuyết phục để đối tượng xấu,
đối tượng phản động, vi phạm pháp
luật biết về chính sách khoan hồng
của pháp luật Việt Nam trong khi lẽ
ra phải xử lý hình sự.
Với phương châm luôn thu nhỏ sự
việc, không để lây lan kéo dài, không
để tạo thành điểm nóng, không để
sơ hở cho kẻ địch lợi dụng, kích
động quần chúng, thời gian qua lực
lượng PA88 đã lập nên nhiều chiến

công thầm lặng trên lĩnh vực công
tác của đơn vị.
Cụ thể như vụ việc đồng bào
DTTS Thôn 4, xã Đạ Long, huyện
Đam Rông về làng cũ tại tiểu khu 26,
27 Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà;
hay như vụ việc đồng bào Thôn 2,
Thôn 3 ở Lộc Bảo - Bảo Lâm về làng
cũ ở tiểu khu 439a; các vụ việc tranh
chấp giữa đồng bào DTTS với những
dự án thủy điện triển khai trên địa bàn
các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Di
Linh... Đặc biệt, vụ việc chống người
thi hành công vụ xảy ra ở thôn Hang
Hớt, xã Mê Linh, Lâm Hà vào tháng
8 năm 2016. Đây là một trong những
vụ việc tiêu biểu, trọng điểm khi mà
các đối tượng quá khích chống lại lực
lượng thực thi nhiệm vụ, lực lượng
công an chống khủng bố - phản động
đã phải bắt, xử lý các đối tượng, đảm
bảo ổn định trật tự xã hội. Ngoài ra,
trên lĩnh vực tôn giáo, PA88 cũng
đã tham gia giải quyết rất nhiều vụ
việc để ổn định tình hình trong vùng
giáo dân như giải quyết tham gia đấu
tranh xử lý các đối tượng hoạt động
tôn giáo trái pháp luật, các tà đạo, các
đối tượng lợi dụng tôn giáo...
Song song với nhiệm vụ trên,
lực lượng PA88 còn lập chiến công
trong đấu tranh, xử lý giải quyết
có hiệu quả đối với các đối tượng
thuộc tổ chức khủng bố Chính phủ
quốc gia Việt Nam lâm thời, đã bóc
dỡ toàn bộ các đối tượng này trên
địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đảm bảo ổn
định chính trị.
Từ thực tế, nhiều năm qua, đơn

vị PA88 luôn dẫn đầu về phong trào
thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc, lập
nhiều thành tích trong tấn công trấn
áp tội phạm. Đã có rất nhiều lượt tập
thể, cá nhân được tặng bằng khen
của Bộ Công an, Chủ tịch tỉnh, các
huân, huy chương; đặc biệt, 8 năm
liền đơn vị được nhận Cờ thi đua
của Bộ Công an trong phong trào
Vì an ninh Tổ quốc và cờ của Tổng
Cục chính trị - Công an nhân dân.
Đảng bộ cơ sở Phòng PA88 nhiều
năm liền được công nhận là tổ chức
cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh
tiêu biểu. Tập thể PA88 được tuyên
dương là đơn vị tiên tiến của tỉnh
Lâm Đồng trong “Học tập và làm
theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an
Nhân dân”.
Đại tá Trần Vĩnh Phú cho biết
thêm, để thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ chính trị mà Đảng ủy - Ban Giám
đốc giao, chúng tôi luôn xác định
công tác xây dựng Đảng, xây dựng
lực lượng là mấu chốt, trong đó
đặc biệt coi trọng việc “Học tập và
làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công
an Nhân dân”. Qua đó, vận dụng
hiệu quả 6 điều Bác Hồ dạy vào
thực tiễn công tác chuyên môn và
rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo
đức, lối sống hàng ngày của từng
cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, thực
hiện nghiêm túc Cuộc vận động do
Giám đốc Công an tỉnh phát động về
“Xây dựng phong cách người Công
an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì
nhân dân phục vụ”.
NGUYỆT THU
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Ban Lâm nghiệp xã góp phần nâng cao hiệu quả
quản lý nhà nước về lâm nghiệp

C

ăn cứ Quyết định số
05/2013/QĐ-UBND ngày
8/2/2013 của UBND tỉnh
Lâm Đồng về tổ chức và hoạt
động của Ban Lâm nghiệp (BLN),
UBND huyện Đức Trọng đã ban
hành các quyết định thành lập BLN
xã và các quyết định kiện toàn khi
có sự thay đổi về nhân sự trong
BLN xã. Trên địa bàn huyện Đức
Trọng hiện đã thành lập được 11
BLN xã với 185 thành viên, trong
đó có 11 kiểm lâm địa bàn và bình
quân mỗi BLN xã có từ 15 đến
20 thành viên. Về cơ cấu tổ chức,
chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND
xã làm trưởng ban; giúp việc cho
trưởng ban có 2 phó ban, trong đó
có 1 phó ban chuyên trách là cán bộ
của các đơn vị chủ rừng nhà nước
và 1 phó ban kiêm nhiệm là trung
đội trưởng trung đội dân quân tự
vệ hoặc trưởng công an xã; và các
thành viên gồm: công an, xã đội,
địa chính, tư pháp, kiểm lâm địa
bàn, các trưởng thôn nơi có rừng,...
Các BLN xã đều xây dựng quy chế
hoạt động, phân công nhiệm vụ
cụ thể đến các thành viên và hàng
tháng các thành viên trong BLN
đều tham gia giao ban nhằm đánh
giá kết quả hoạt động trong tháng
và đề ra phương hướng, nhiệm vụ
cho tháng tiếp theo.
Với việc tổ chức chặt chẽ, cơ cấu
đủ thành phần, sau 3 năm (2015
- 2017) thực hiện Quyết định số
05/2013/QĐ-UBND, hoạt động
của BLN xã trên địa bàn đã dần
đi vào nền nếp, ổn định hơn, từng
bước khắc phục những tồn tại để
hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Trong đó, BLN xã đã tham mưu
chủ tịch UBND cấp xã thành lập
tổ, đội ứng cứu chữa cháy rừng;
theo dõi, đôn đốc các đơn vị chủ
rừng thực hiện các giải pháp xử

Hoạt động của Ban Lâm nghiệp xã, huyện Đức Trọng đã dần thể hiện được vai trò là bộ phận tham
mưu giúp việc chủ tịch UBND cấp xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về rừng và đất
lâm nghiệp trên địa bàn.

Kiểm tra rừng.
Ảnh: Duy Danh

lý làm giảm vật liệu cháy; tổ chức
lực lượng trực nhằm phát hiện sớm
và dập tắt ngay các vụ cháy rừng
khi mới phát sinh; và triển khai lực
lượng tiếp cận, ngăn chặn có hiệu
quả các hành vi xâm hại tài nguyên
rừng… Đồng thời, tham gia tuần
tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát
hiện các vụ vi phạm Luật Bảo vệ
và Phát triển rừng; rà soát các đối
tượng chuyên sống bằng nghề rừng
ký cam kết không phá rừng hoặc
tiếp tay cho các đối tượng phá rừng
và khai thác rừng trái phép. Ngoài
ra, BLN xã còn tham mưu cho chủ
tịch UBND cấp xã xử lý vi phạm
hành chính trong lĩnh vực quản lý
bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp
theo đúng thẩm quyền.
Ngoài ra, cũng trong 3 năm qua,

11 BLN đã phối hợp với các đơn vị
liên quan đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến các chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước
trong công tác bảo vệ, phát triển
rừng, phòng cháy chữa cháy rừng
với nhiều hình thức như lồng ghép
vào các buổi họp dân, tuyên truyền
qua hệ thống loa phát thanh tại các
xã, thị trấn. Cụ thể, tuyên truyền
qua hệ thống loa phát thanh mỗi
tuần 3 lần, mỗi lần 15 phút; tuyên
truyền tại 237 cuộc họp dân về Luật
Bảo vệ và phát triển rừng, các quy
định khác liên quan đến công tác
bảo vệ rừng cho hơn 4.580 lượt
người tham dự. Đồng thời, BLN xã
đã phối hợp với cơ quan chức năng
tổ chức tuần tra, kiểm tra diện tích
rừng trên địa bàn.

Qua tuần tra, kiểm tra đã
phát hiện 24 vụ khai thác
lâm sản trái phép với khối
lượng lâm sản thiệt hại gần
23 m3; 16 vụ vận chuyển
lâm sản trái phép với khối
lượng lâm sản hơn 253 m3;
13 vụ cất giấu lâm sản trái
phép với khối lượng trên
89 m3; 24 vụ phá rừng trái
phép với diện tích bị phá
trên 15 ha, khối lượng lâm
sản thiệt hại trên 57 m3;
và 110 vụ lấn chiếm đất
rừng trái phép với diện tích
khoảng 36 ha.

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn đem đến những sản phẩm Việt Nam chất lượng cao,
giá cả phù hợp cho người dân. Ảnh: D.T

lý phù hợp với thu nhập của người
dân. Với mục tiêu xây dựng văn
hóa tiêu dùng hàng Việt, gắn kết
doanh nghiệp với thị trường miền
núi, thúc đẩy các doanh nghiệp
Việt sản xuất và kinh doanh các
mặt hàng phù hợp với thị hiếu
người tiêu dùng, góp phần loại bỏ

LÊ HỮU TÚC

Đẩy nhanh tiến độ
giao khoán QLBVR

Hàng Việt Nam chất lượng cao về Di Linh
Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng
cho biết, thực hiện Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”, trong 3 ngày từ
1/6-3/6/2018, đơn vị sẽ tổ chức
chương trình “Đưa hàng Việt về
nông thôn” tại xã Đinh Trang
Hòa, huyện Di Linh.
Phiên chợ đưa hàng Việt về
nông thôn là một trong những
sự kiện nằm trong khuôn khổ
chương trình Xúc tiến thương
mại Quốc gia năm 2018; qua đó
đẩy mạnh thực hiện chủ trương
“Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”. Việc đưa hàng
Việt về nông thôn là một giải pháp
kích cầu thị trường, thúc đẩy tiêu
thụ hàng hóa nội địa, góp phần
phát triển kinh tế, đảm bảo an
sinh xã hội, tạo cơ hội cho nhân
dân địa phương các xã vùng sâu
vùng xa tiếp cận với các sản phẩm
hàng Việt Nam chất lượng cao,
phong phú về chủng loại, đảm
bảo về chất lượng, có giá cả hợp

Mặc dù hoạt động của BLN xã
đã dần đi vào nền nếp, từng bước
khắc phục những hạn chế, đã và
đang phát huy hiệu quả trong
công tác quản lý nhà nước về lâm
nghiệp ở cơ sở. Nhưng, do thời
gian qua một số BLN có sự thay
đổi về nhân sự nên đòi hỏi phải tổ
chức sắp xếp lại thành phần BLN
xã. Các thành viên mới hoạt động
kiêm nhiệm chưa có điều kiện tập
huấn, nên trình độ chuyên môn về
lâm nghiệp còn hạn chế, từ đó gặp
khó khăn trong việc tham mưu, xử
lý công việc. Ngoài ra, các thành
viên BLN xã chưa phát huy hết vai
trò trách nhiệm; các vụ vi phạm
phát hiện còn hạn chế; hoạt động
lâm nghiệp ở địa phương hầu như
trông chờ vào kế hoạch do kiểm
lâm địa bàn đề ra, cán bộ BLN xã
còn bị động trong việc xây dựng
kế hoạch hoặc tham mưu cho lãnh
đạo địa phương điều hành công tác
bảo vệ rừng…
Có thể nhận thấy, dù còn những
mặt hạn chế nhất định, nhưng
hiệu quả hoạt động của BLN xã
là không thể phủ nhận. Để phát
huy hiệu quả hoạt động BLN
xã, thời gian tới chính quyền địa
phương cần quan tâm khắc phục
những mặt hạn chế, nhất là phải
bảo đảm sự ổn định tương đối về
tổ chức, đồng thời đẩy mạnh công
tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ
để nâng cao trình độ chuyên môn
về lâm nghiệp của các thành viên
BLN. Mặt khác, cũng cần quan
tâm bố trí kinh phí hoạt động cho
BLN xã, bởi hiện nay kinh phí
cho hoạt động của BLN còn rất
“khiêm tốn”, chưa khuyến khích
được lực lượng tại địa phương
tham gia quản lý bảo vệ và phát
triển rừng.

hàng giả, hàng nhái và hàng kém
chất lượng hiện đang còn tồn tại
trên thị trường nông thôn, miền
núi. Đồng thời giúp các doanh
nghiệp xây dựng mạng lưới,
thị trường phân phối, quảng bá
thương hiệu đến người dân.
Thông qua phiên chợ đưa hàng

Việt về miền núi tại huyện Di
Linh không chỉ xây dựng văn
hóa tiêu dùng hàng Việt, tôn vinh
thương hiệu Việt của các doanh
nghiệp, gắn kết doanh nghiệp với
thị trường miền núi mà còn giúp
thay đổi thói quen tiêu dùng của
người dân vùng nông thôn thông
qua cách nhận biết hàng Việt,
hàng chất lượng, tín hiệu tiêu
dùng... Đây chính là yếu tố then
chốt giúp hàng Việt từng bước
nâng tầm giá trị, chất lượng sản
phẩm, tạo vị thế quan trọng trên
thị trường nội địa và hướng đến
thị trường xuất khẩu.
Tham gia phiên chợ hàng Việt,
người dân có cơ hội được tiếp
cận các sản phẩm có nguồn gốc
xuất xứ tại Việt Nam như lương
thực, thực phẩm; các sản phẩm
gia dụng; sản phẩm may mặc;
sản phẩm phục vụ sản xuất nông
nghiệp; sản phẩm đặc trưng của
các địa phương.
DIỄM THƯƠNG

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại
Văn bản số 6523/UBND-LN ngày
21/6/2016, kế hoạch giao khoán
quản lý bảo vệ rừng (QLBVR)
thiết kế năm 2018 là 13.489,48
ha. Về tiến độ thực hiện, Chi cục
Kiểm lâm Lâm Đồng cho biết,
trong tháng 5/2018, cơ quan chức
năng đã thẩm định thiết kế trồng
giao khoán QLBVR của Vườn
Quốc gia Bidoup - Núi Bà diện
tích 3.472,82 ha, bằng nguồn vốn
chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Diện tích còn lại chưa thẩm định
là 10.016,66 ha (đều thuộc nguồn
vốn chi trả dịch vụ môi trường
rừng năm 2018).
Tính đến cuối tháng 5/2018,
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã
thực hiện giao khoán QLBVR gần
427.959 ha; trong đó, giao khoán
bằng nguồn vốn chi trả dịch vụ
môi trường rừng gần 370.154 ha
và giao khoán bằng nguồn vốn
ngân sách tỉnh hơn 57.804 ha.
M.ĐẠO

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC
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Thị trường bất động sản Đà Lạt
đang bị thổi giá?!

T

hị trường bất động
sản tại Đà Lạt “dậy
sóng”, nhất là vào
thời điểm sau Tết
Nguyên đán 2018 đến nay. Cùng
với đó là các tin đồn “rỉ tai” lan
nhanh về các trường hợp chỉ bỏ
ra vài tỷ đồng mua nhà, đất chưa
đầy vài ngày sau đã thu về lợi
nhuận cả vài trăm triệu đến hàng
tỷ đồng. Trong khi, trên các trang
mạng xã hội, diễn đàn về nhà đất,
hằng ngày cũng xuất hiện dày đặc
các thông tin rao bán nhà, đất với
giá “trên trời, dưới đất”. Chí ít thì
vài trăm triệu đồng, nhiều thì lên
đến hàng chục tỷ đồng cho mỗi lô
đất, căn hộ. Thị trường bất động
sản Đà Lạt “nóng” đến nỗi nay
chỉ cần vào google, gõ từ khóa
“Thị trường nhà đất Đà Lạt”,
trong vòng 0,61 giây đã cho ra
1.900.000 kết quả liên quan.
Chị Nguyễn Thị Hằng, một
người làm nghề môi giới về bất
động sản tại Đà Lạt, bộc trực:
Trong nhiều năm làm nghề này
tại Đà Lạt, tôi chưa bao giờ thấy
có nhiều người tham gia làm “cò”
nhà, đất như hiện nay. Không chỉ
có giới kinh doanh bất động sản ở
Đà Lạt mà người người, nhà nhà,
từ công chức, viên chức, cả nông
dân cũng tham gia làm “cò” bất
động sản.
Một viên chức làm trong ngành
giáo dục của tỉnh Lâm Đồng
(không muốn nêu tên), cho biết:
Có giáo viên của một trường nghề
tại Đà Lạt, sau nhiều năm tích
cóp, vay mượn tậu được căn nhà
để ở. Sáu tháng sau, có người đến
trả giá cao hơn một tỷ đồng so với
số tiền đã đầu tư nên chấp nhận
bán… Thông tin này đến tai các
đồng nghiệp, vậy là nhiều cán bộ,
giáo viên đã chạy đôn chạy đáo
huy động vốn, có người còn vay
tiền ngân hàng để đầu tư vào bất
động sản. Câu chuyện thực hư thế
nào thì chưa rõ vì không thể kiểm
chứng, nhưng qua đó cho thấy thị
trường bất động sản tại Đà Lạt
đã và đang bị đồn thổi rất nhiều.
Anh N.T.P, (trú tại Q7, TP
HCM), người có nhiều năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực đầu tư mua
bán nhà đất tại Đà Lạt, khẳng định:
Giá trị bất động sản tại Đà Lạt

ĐÀ LẠT: Bố trí 353 triệu đồng

thực hiện dự án khoa học
công nghệ năm 2018

Những tháng đầu năm 2018, nhà, đất tại TP Đà Lạt bỗng dưng trở nên “sốt giá”. Bất chấp
những tiềm ẩn về rủi ro, nhiều người vẫn lao vào đầu tư càng đẩy giá bất động sản tại Đà Lạt
lên cao “chóng mặt”…

Thị trường nhà, đất bị thổi giá sẽ tạo nên “bong bóng” bất động sản, và hậu quả để lại cho xã hội thật khó lường. Ảnh: T.T

đang bị “cò” nhà, đất thổi phồng,
đẩy giá để trục lợi. Trên thực tế,
có người mua bán có lãi, nhưng
không phải ai cũng thành công
trong lĩnh vực đầu tư vào bất động
sản, nhất là những người thiếu
vốn, phải vay mượn thêm. Vậy
nhưng, không hiểu sao thời gian
gần đây lại có nhiều người vẫn cứ
đổ tiền mua nhà, đất, thậm chí có
người mua bán cả đất nông nghiệp
với giá cao chỉ bằng một tờ giấy
viết tay mà không lường hết những
rủi ro và vấn đề pháp lý sau này?
Theo anh P, để xác định giá trị
thực của đơn vị nhà, đất, trước
hết phải xác định được hệ số sinh
lợi cộng với các yếu tố về môi
trường, cảnh quan, hạ tầng giao
thông, an ninh và an sinh, chưa
kể các vấn đề quy hoạch, hoạch
định phát triển khu vực đó của
nhà nước. Không phải cứ muốn
hô giá bao nhiêu cũng được.
Có cùng quan điểm, chị Phạm
Thị Cúc, đại diện đơn vị kinh
doanh giao dịch Địa ốc Ý Thu
(32 Lương Thế Vinh, P3, TP
Đà Lạt), cho rằng: Sau thời gian
dài “ngủ đông” rồi đi ngang, thị
trường bất động sản tại Đà Lạt giờ
đang bị “sóng ảo”… Theo lý giải
của chị Cúc, rất có thể người dân
nghe thông tin đồn thị trường bất
động sản tại các tỉnh, thành đang

hóa truyền thống được gìn giữ, bảo
tồn, phát huy; quan hệ gia đình,
hàng xóm ngày càng gắn bó và
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội của địa phương được giữ vững.
Thời gian qua, Ban chỉ đạo Phong
trào TDĐKXDĐSVH huyện đã
tích cực, chủ động lồng ghép thực
hiện phong trào với các chương
trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội như: “Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”; “Ngày vì người
nghèo”, xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh; “Nông dân sản

UBND thành phố Đà Lạt vừa quyết
định phân bổ dự toán kinh phí thực hiện
dự án khoa học công nghệ năm 2018.
Theo đó, năm 2018, tổng dự toán kinh
phí thực hiện dự án khoa học công nghệ
năm 2018 là 353 triệu đồng. Trong đó,
Dự án Xây dựng mô hình trồng atiso theo
tiêu chuẩn VietGAP, do UBND Phường
12 làm chủ đầu tư với tổng dự toán kinh
phí là 320 triệu đồng (thời gian thực hiện
năm 2017 - 2018), năm 2017 đã bố trí 110
triệu đồng và dự toán phân bổ năm 2018
là 210 triệu đồng; và Dự án Nâng cao ý
thức người dân trong phân loại xử lý rác
thải sinh hoạt và rác thải nông nghiệp tại
Tổ dân phố 1, 2 Thánh Mẫu, do UBND
Phường 7 làm chủ đầu tư với tổng dự toán
kinh phí 293 triệu đồng (thời gian thực
hiện năm 2017 - 2018), năm 2017 đã bố
trí 150 triệu đồng và dự toán phân bổ năm
2018 là 143 triệu đồng.
Nguồn kinh phí phân bổ được lấy từ
nguồn sự nghiệp kinh tế của ngân sách
thành phố để thực hiện các đề án kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020.
TỨ KIÊN

Hơn 24 tỷ đồng mở rộng quy mô
vệ sinh và nước sạch nông thôn

Giá bất động sản tăng cao, một số người bất chấp cả pháp luật đã lấn chiếm,
san ủi cả đất lâm nghiệp để trục lợi. Ảnh: T.T

“sốt” giá, trong khi Đà Lạt lại có
khí hậu mát mẻ, là thành phố du
lịch nổi tiếng nên nghĩ rằng giá trị
bất động sản của Đà Lạt cao như
các tỉnh, thành khác. Song song
với đó, có một số người ngoài
tỉnh đến Đà Lạt mua nhà, đất với
giá cao để đầu tư cơ sở lưu trú,
hoặc làm nông nghiệp công nghệ
cao…; nhiều người thấy vậy nên
dự đoán giá trị bất động sản Đà
Lạt cũng sẽ tăng trong tương lai
gần nên mới đổ xô vào đầu tư.
Theo chị Cúc, người dân không
nên mạo hiểm vì những người
không chuyên đầu tư trong lĩnh
vực bất động sản, khi tham gia

vào lĩnh vực này sẽ không tính
được đầu ra. Đặc biệt, khi mua
bán qua “cò”, không qua các
đơn vị chuyên nghiệp sẽ rất phức
tạp về giấy tờ pháp lý, cũng như
những quy định của nhà nước,
mỗi lô đất cần phải tìm hiểu, áp
dụng tới 3 đến 4 tấm bản đồ qui
hoạch chồng lên nhau, không
khéo khi mua bán xong lại không
xây được nhà. Đối với những
người phải vay vốn ngân hàng,
khi cơn “sốt” nhà, đất tạm lắng,
thị trường bình ổn sẽ không thể
cầm cự được lâu, phải bán tháo, và
hậu quả thì không thể lường được.
THỤY TRANG

ĐẠ HUOAI: 100% xã, thị trấn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu
Thời gian qua, Phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” (TDĐKXDĐSVH) ở khu dân
cư trong huyện Đạ Huoai phát triển
mạnh mẽ. Ý thức tự giác, tinh thần
tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau
phát triển kinh tế, trợ giúp các gia
đình khó khăn, xóa đói giảm nghèo
lan rộng khắp địa phương.
Việc thực hiện Quy ước xây
dựng thôn, tổ dân phố văn hóa
phát huy hiệu quả khi hầu hết các
hủ tục lạc hậu trong cưới hỏi, tang
lễ được đẩy lùi; nhiều phong tục,
tập quán tốt đẹp, các giá trị văn
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xuất, kinh doanh giỏi”; “Xây dựng
gia đình 5 không, 3 sạch”; “Xây
dựng trường học thân thiện - học
sinh tích cực”; “Cựu chiến binh
gương mẫu”; “Tuổi trẻ Việt Nam
sống, chiến đấu, lao động và học
tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”;
“Ngày chủ nhật vì môi trường” và
“Thứ bảy tình nguyện”… thu hút
đông đảo các tầng lớp nhân dân
hưởng ứng, tham gia. Đặc biệt,
thời gian qua, UBMTTQ huyện
Đạ Huoai đã phối hợp với các tổ
chức đoàn thể và UBND các xã,
thị trấn phát động Phong trào “Xây

dựng khu dân cư kiểu mẫu”, đến
nay có 10/10 xã, thị trấn phát động
và lựa chọn ít nhất 1 khu dân cư
để làm điểm, đạt tỷ lệ 100%. Nhờ
vậy, năm 2017, toàn huyện có
56/61 thôn, tổ dân phố đạt danh
hiệu văn hóa, chiếm 92%; 88,5%
gia đình đạt danh hiệu “Gia đình
văn hóa”; có 5/8 xã đạt danh hiệu
“Chuẩn văn hóa nông thôn mới”.
Theo kế hoạch, năm 2018, toàn
huyện sẽ có 95% thôn, tổ dân phố
đạt danh hiệu văn hóa và trên 90%
gia đình đạt “Gia đình văn hóa”.
KHÁNH PHÚC

Triển khai chương trình mở rộng quy mô
vệ sinh và nước sạch nông thôn năm 2018,
tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt tổng kinh
phí hơn 24 tỷ đồng phân bổ cho 4 hạng
mục xây dựng “vệ sinh toàn xã”, cấp nước
nông thôn, vệ sinh nông thôn và nâng cao
năng lực truyền thông, giám sát, đánh giá.
Theo đó, Lâm Đồng chọn 5 xã thực
hiện mô hình “vệ sinh toàn xã”, mỗi xã có
ít nhất 70-80% hộ gia đình có điểm rửa
tay bằng xà phòng, có nhà tiêu cải thiện.
Đồng thời nâng cấp công trình nước sạch
nông thôn, đấu nối cho 1.580 hộ gia đình
sử dụng; sửa chữa 13 công trình cấp nước
và vệ sinh trường học; hỗ trợ xây dựng
nhà tiêu cho 1.240 hộ gia đình khác.
Ngoài ra, còn tổ chức cung cấp đầy đủ
thông tin, mở các lớp tập huấn nâng cao
năng lực quản lý, điều hành chương trình
đối với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể
và cán bộ, già làng, trưởng bản (thôn)
tham gia ở địa phương.
VŨ VĂN

Đấu thầu cung ứng
69 mặt hàng tân dược
Theo kế hoạch từ nay đến hết tháng
6/2018, Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức
hoàn thành đấu thầu rộng rãi trong nước,
qua đó lựa chọn nhà thầu cung ứng 69
mặt hàng tân dược phục vụ công tác
khám, chữa bệnh.
Dự toán với tổng kinh phí hơn 4,3 tỷ
đồng, Bệnh viện II Lâm Đồng sẽ tiến
hành ký kết hợp đồng theo đơn giá cố
định với đơn vị trúng thầu, thời hạn cung
ứng 69 mặt hàng tân dược trong vòng 12
tháng. Trong đó, gồm 32 mặt hàng thuốc
nhóm 5 (gần 2,2 tỷ đồng); 15 mặt hàng
thuốc nhóm 3 (hơn 410 triệu đồng); 11
mặt hàng nhóm 2 (hơn 1,1 tỷ đồng) và 11
mặt hàng nhóm 1 (gần 630 triệu đồng).
Được biết, đây là lần thứ 3 trong giai
đoạn 2017- 2018, Bệnh viện II Lâm
Đồng được trích nguồn thu dịch vụ khám
bệnh, chữa bệnh để mua về 69 mặt hàng
tân dược nói trên.
MẠC KHẢI
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Ngoại trưởng Triều Tiên, Nga bắt đầu hội đàm tại Bình Nhưỡng

Việt Nam ưu tiên hợp tác về kinh tế với Bỉ
và Liên minh châu Âu
Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, đoàn đại
biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn
Bình dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Vương
quốc Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) trong hai
ngày 30 và 31/5.
Trong thời gian ở thăm Bỉ và EU, Trưởng
ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình
đã hội kiến Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu
(EC) Jyrki Katainen, Phó Thủ tướng kiêm Bộ
trưởng Bộ Hợp tác Phát triển Bỉ Alexander
De Croo, nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ
trưởng Ngoại giao Bỉ - Chủ tịch nhóm các
nghị sỹ Đảng CD&V tại Thượng viện Bỉ
Steven Vanackere, Bộ trưởng Năng lượng Môi trường và Phát triển bền vững Bỉ MarieChristine Marghem.
Tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch EC Jyrki
Katainen, ông Nguyễn Văn Bình khẳng định
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với EU, đánh
giá cao sự phát triển tích cực trong quan hệ
hợp tác Việt Nam-EU thời gian qua, đặc biệt
là về lĩnh vực thương mại và đầu tư.
EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai
của Việt Nam (sau Trung Quốc); là thị trường
xuất khẩu lớn thứ hai (sau Mỹ), là điểm đến
của 18% lượng hàng xuất khẩu từ Việt Nam;
và nằm trong top 5 nhà đầu tư nước ngoài lớn
nhất vào Việt Nam.
Năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều
đạt gần 52 tỷ USD, trong đó Việt Nam đạt
thặng dư thương mại với EU khoảng 31,8
tỷ USD.
Hai bên nhất trí việc phê chuẩn và Hiệp định
khung Đối tác và Hợp tác toàn diện PCA đã
tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng trong việc
nâng tầm quan hệ Việt Nam - EU toàn diện
và sâu sắc hơn.
Về Hiệp định thương mại tự do Việt NamEU (EVFTA), phía EU đánh giá cao quyết
tâm, thiện chí của Việt Nam và khẳng định
EVFTA có ý nghĩa kinh tế - chính trị quan
trọng với hai bên, mong muốn sớm tiến tới
ký kết chính thức hiệp định này, đồng thời
sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cho Việt Nam
nhằm thực thi đầy đủ, hiệu quả các cam kết
trong hiệp định.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn
Văn Bình cũng nhấn mạnh những lợi ích to
lớn EVFTA mang lại không chỉ cho Việt Nam
mà cho cả EU và các nước thành viên, tạo tiền
đề gắn kết chặt chẽ hơn nữa EU với khu vực
Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương,
đặc biệt trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ mậu
dịch đang ngày càng gia tăng.
Trong các cuộc làm việc song phương tại

Bỉ, ông Nguyễn Văn Bình khẳng định Việt
Nam luôn đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác
với Bỉ và đánh giá cao vai trò của Vương quốc
Bỉ trong EU.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn
Văn Bình cũng bày tỏ vui mừng nhận thấy
mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác
nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam-Bỉ ngày
càng phát triển tích cực, đa dạng và thực chất
với nhiều khuôn khổ hợp tác đa lĩnh vực, từ
cấp liên bang đến cấp vùng.
Chuyến thăm này mang nhiều ý nghĩa trong
bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập
quan hệ ngoại giao 1973-2018.
Hai bên khẳng định hợp tác kinh tế-tài chính
là trụ cột ưu tiên trong quan hệ song phương,
cam kết tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả
các kết quả của phiên họp lần 4 Ủy ban hỗn
hợp về kinh tế (11/2017 tại Hà Nội), đồng thời
có những biện pháp tích cực hơn nữa hỗ trợ
hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại và đầu
tư giữa hai nước.
Phía Bỉ cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi
cho hàng hóa Việt Nam đủ tiêu chuẩn tiếp
cận các kênh phân phối, hệ thống siêu thị,
bán lẻ của Bỉ, đặc biệt là các mặt hàng nông
sản, thủy sản...
Lãnh đạo Bỉ cũng cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ,
thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa Việt Nam và
EU, trong đó có việc sớm ký chính thức, phê
chuẩn và thực hiện đầy đủ Hiệp định thương
mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).
Về phần mình, Việt Nam cũng sẵn sàng hỗ
trợ Bỉ tăng cường hợp tác với ASEAN và các
nước thành viên hiệp hội.
Ông Nguyễn Văn Bình khẳng định Việt Nam
đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế mà cải tổ
doanh nghiệp nhà nước là một trọng tâm; hoan
nghênh và mong muốn Chính phủ Bỉ khuyến
khích các doanh nghiệp Bỉ hiện diện nhiều hơn
ở Việt Nam trong các lĩnh vực được Việt Nam
ưu tiên và bạn có thế mạnh như vận tải biển,
dịch vụ hậu cần, công nghệ xanh, nông nghiệp,
năng lượng tái tạo, y tế cũng như tham gia vào
quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà
nước tại Việt Nam; đề nghị phía Bỉ thúc đẩy
tiến độ triển khai các dự án trong lĩnh vực phát
triển đô thị, thích ứng với biến đổi khí hậu tại
Ninh Thuận, Bình Thuận, Hà Tĩnh sử dụng viện
trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ; thúc đẩy
hoàn thành dự án Hệ thống thoát nước và xử lý
nước thải thị xã Cửa Lò giai đoạn II.
Cũng trong thời gian tại Bỉ, ông Nguyễn
Văn Bình và đoàn đã đến thăm và làm việc
với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ.
TTXVN

THÔNG BÁO
Về việc người chuyển nhượng QSDĐ đã rời khỏi địa phương
- Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
- Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc thi hành
một số điều của Luật Đất đai;
Năm 2004 bà Dương Thị Quỳnh Như nhận sang nhượng đất của bà Nguyễn Thị Dung
tại thửa 160 bản đồ 29, trong GCN số L 102476 cấp ngày 16/12/1997 của UBND huyện
Di Linh. Nay bà Dương Thị Quỳnh Như có nhu cầu sang tên trên lô đất đã nhận sang
nhượng nhưng người chuyển nhượng là bà Nguyễn Thị Dung đã rời khỏi địa phương
được ban công an xã Liên Đầm xác nhận ngày 28/5/2018. Để có cơ sở sang tên trên lô
đất bà Dương Thị Quỳnh Như đã nhận đã sang nhượng. Nay UBND xã Liên Đầm lập
thông báo về nội dung trên.
Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo không có ý kiến phản hồi, không ai tranh chấp khiếu
nại về sự việc được thông báo sẽ tiến hành lập thủ tục sang nhượng QSD đất cho bà Dương
Thị Quỳnh Như theo quy định.

Theo TASS, một phóng viên hãng thông tấn
TASS ngày 31/5 đưa tin, Ngoại trưởng Nga
Sergei Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên
Ri Yong-ho đã bắt đầu cuộc hội đàm tại thủ
đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên).
Cuộc hội đàm diễn ra tại trụ sở của Hội đồng
Nhân dân Tối cao (tức Quốc hội) Triều Tiên.
Chỉ có một số đại diện truyền thông được phép
có mặt vào thời điểm bắt đầu cuộc hội đàm.
Mở màn cuộc gặp, hai Ngoại trưởng đã bắt
tay chào hỏi nhau và sau đó Ngoại trưởng Triều

Tiên nói một vài lời với người đồng cấp Nga.
Ông Ri Yong-ho chúc mừng Nga thành
lập chính phủ mới và chúc nước này đăng
cai thành công Giải vô địch bóng đá thế giới
(World Cup) 2018.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga thông báo, hai
bên được cho sẽ thảo luận các vấn đề sống còn
trong mối quan hệ song phương, cũng như các
vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng
Lavrov tới Triều Tiên kể từ năm 2009. TTXVN

Ông Moon Jae-in kêu gọi hợp tác kinh tế liên Triều sau phi hạt nhân
Theo Yonhap, ngày 31/5, Tổng thống Hàn
Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi thực hiện các
biện pháp hỗ trợ hợp tác kinh tế với Triều Tiên,
đồng thời nhấn mạnh cần điều chỉnh lại chi
tiêu chính phủ để hỗ trợ hoạt động giao lưu
liên Triều trong trường hợp Bình Nhưỡng từ
bỏ tham vọng hạt nhân của họ.
Trong cuộc họp các quan chức hàng đầu
trong chính phủ, ông Moon Jae-in nói: “Kinh
tế của chúng ta sẽ đối mặt sự thay đổi lớn nếu
quan hệ Hàn - Triều cải thiện và hòa bình được

thiết lập trên Bán đảo Triều Tiên”.
Trước tiên, chúng tôi cũng sẽ cần xem lại
vai trò của chi tiêu tài chính để hỗ trợ lộ trình
kinh tế mới trên Bán đảo Triều Tiên trong công
tác chuẩn bị cho việc khôi phục hợp tác kinh
tế giữa miền Nam - Bắc”.
Cuộc họp được tổ chức tại Văn phòng Tổng
thống Hàn Quốc nêu trên nhằm thảo luận về
chính sách tài chính của chính phủ trong 5
năm tiếp theo.
TTXVN

Liên hợp quốc lên tiếng cảnh báo Gaza bên bờ vực chiến tranh
Xung đột leo thang mới đây giữa Israel và
phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đã
đẩy Gaza đến bờ vực chiến tranh.
Ông Nickolay Mladenov, Đặc phái viên của
Liên hợp quốc về Trung Đông đã đưa ra cảnh
báo trên tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo
an về tình hình Trung Đông được tổ chức ngày
30/5 theo yêu cầu của Mỹ.
Phát biểu từ Jerusalem qua kết nối video
với phiên họp, ông Mladeno nhấn mạnh: “Đợt
tấn công gần đây nhất giữa hai bên là sự cảnh
báo hàng ngày chúng ta đang sát bờ vực chiến
tranh như thế nào”.
Tuyên bố của ông Mladeno đươc đưa ra
trong bối cảnh Hội đồng Bảo an chưa thống
nhất được về phản ứng đối với xung đột bùng
phát mới đây giữa các nhóm vũ trang Palestine
ở Dải Gaza và Israel.
Giao tranh giữa hai bên kéo dài từ ngày 29/5
đến đầu giờ ngày 30/5, trong đó rốc két và đạn
pháo từ Dải Gaza bắn vào lãnh thổ Israel, và
phía Israel đáp trả bằng các cuộc không kích
nhằm vào 65 địa điểm tại Dải Gaza.
Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng
nhất kể từ khi bùng phát cuộc chiến giữa Israel
và Hamas năm 2014. Tình trạng leo thang bạo
lực này diễn ra sau nhiều tuần hàng chục nghìn
người Palestine biểu tình tại khu vực biên giới
giữa Dải Gaza và Israel, trong đó giới chức y tế
Palestine cho biết đã có hơn 100 người Palestine
thiệt mạng do trúng đạn của binh sỹ Israel.
Tình hình tại Gaza đã yên ắng trở lại trong
ngày 30/5, song ông Mladeno quan ngại các

cuộc biểu tình lớn tiếp diễn trong tháng 6 sẽ
dẫn tới bạo lực với mức độ trầm trọng hơn.
Ông khẳng định: “Không một ai ở Gaza có thể
chịu đựng một cuộc chiến tranh nữa”.
Mỹ đề nghị Hội đồng Bảo an triệu tập cuộc
họp khẩn nhằm thúc đẩy đưa ra tuyên bố do
Mỹ soạn thảo lên án các vụ bắn rốc két của
Hamas và nhóm Hồi giáo Jihad từ Gaza vào
lãnh thổ Israel.
Tuy nhiên, Kuwait - thành viên không
thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp
quốc đại diện cho các nước Arab - đã ngăn
chặn tuyên bố do Mỹ soạn thảo, cho biết
Kuwait đã đề xuất một nghị quyết do nước này
soạn thảo để giải quyết cuộc khủng hoảng này.
Theo hãng tin Pháp AFP, Kuwait đang thúc
đẩy Hội đồng Bảo an bỏ phiếu về nghị quyết
do nước này soạn thảo, trong đó kêu gọi “xem
xét các biện pháp” bảo vệ dân thường Palestine.
Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới, Đại sứ
Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon cho biết
Mỹ sẽ sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng
Bảo an đối với dự thảo nghị quyết của Kuwait.
Trong tình thế bế tắc này của Hội đồng Bảo
an, Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc Francois
Delattre cảnh báo việc Hội đồng Bảo an không
nhất trí được về phản ứng đối với cuộc khủng
hoảng Gaza làm tổn hại Liên hợp quốc.
Ông nhấn mạnh: “Sự im lặng ngày càng
nặng nề này là không thể chấp nhận được
đối với người dân Palestine và Israel bị ảnh
hưởng bởi cuộc xung đột cũng như đối với
TTXVN
cả thế giới”.

Israel phê chuẩn xây dựng trên 2.000 nhà định cư ở khu Bờ Tây
Tổ chức giám sát định cư Peace Now của
Israel ngày 30/5 cho biết nước này đã phê
chuẩn kế hoạch xây dựng 2.070 nhà định cư
mới cho người Do Thái tại khu Bờ Tây đang
chiếm đóng.
Con số trên ít hơn con số 2.500 ngôi nhà
mà Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor
Lieberman đề nghị ủy ban hoạch định chính
sách thông qua hôm 24/5.
Ông Lieberman muốn thúc đẩy thông qua
kế hoạch trên để tiến hành khởi công xây dựng
ngay trong năm 2018.
Ông nêu rõ Israel sẽ thúc đẩy việc xây dựng
thêm các khu định cư từ phía Bắc tới phía Nam
của khu Bờ Tây, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục
đề nghị ủy ban này thông qua việc xây dựng
thêm 1.400 nhà định cư nữa.
Việc xây các khu định cư là một trong những

vấn đề “nóng” nhất, cản trở các nỗ lực tái khởi
động các cuộc hòa đàm Israel-Palestine vốn
bị đình trệ từ năm 2014.
Palestine muốn khu Bờ Tây cùng với Đông
Jerusalem và Dải Gaza thuộc Nhà nước
Palestine trong tương lai. Phần lớn các nước
trên thế giới coi các khu định cư mà Israel xây
dựng tại vùng lãnh thổ chiếm đóng trong cuộc
chiến Trung Đông năm 1967 là bất hợp pháp.
Trong khi đó, Israel coi toàn bộ thành phố
Jerusalem là thủ đô “vĩnh viễn và không thể
chia cắt” của mình, đồng thời cho rằng tương
lai của các khu định cư phải được quyết định
trong các cuộc đàm phán với Palestine.
Hiện có khoảng 500.000 người Israel sinh
sống tại Bờ Tây và Đông Jerusalem. Tại
các khu vực này có khoảng 2,6 triệu người
TTXVN
Palestine sinh sống.
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